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RESUMO: O presente artigo discorre sobre a relevância da celebração de 
Protocolos de Intenções no fomento da atividade econômica dos entes estatais, 
a evolução jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral, as manifestações exa-
radas pelo órgão de consultoria jurídica do Estado de Minas Gerais e as peculia-
ridades na concessão de benefícios fiscais por meio deste instrumento e não se 
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vislumbram impeditivos à assinatura destes ajustes em anos eleitorais, por não 
restar caracterizada a vedação prevista no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

PALAVRAS-CHAVE: Protocolo de Intenção. Ano eleitoral. Benefício fiscal. Confaz.

1. SOBRE OS PROTOCOLOS DE INTENÇÕES 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS

A fim de atrair investimentos para o Estado de Minas Gerais, é co-
mum o ente político e empresas privadas firmarem ajustes nominados 
de “Protocolo de Intenções”, em que estas se obrigam a realizar inves-
timentos no Estado e, em contrapartida, podem se inserir em regimes 
diferenciados de tributação outorgados pelo ente político como medi-
da de incentivo. Trata-se, pois, de um pacto administrativo de atuação 
estatal em conjunto com empreendedores privados para promover o 
fomento da atividade econômica no território estadual.

Nesse sentido, com espeque no art. 174 da Constituição da República 
de 1988 (CRFB/88)3 e no art. 231 da Constituição do Estado de Minas 
Gerais (CEMG),4 cabe ao Estado incentivar o desenvolvimento eco-
nômico, inclusive por meio da atração de investimentos para o seu 
território, com aptidão para gerar emprego e renda. Essa atividade de 
fomento estatal se insere no que a doutrina tem chamado de função 
“promocional” do Estado, de incentivar determinadas condutas por 
meio de aplicação das chamadas “sanções positivas”5.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, a figura do “Protocolo de 
Intenções” é amplamente prevista na legislação, como, exemplifica-
tivamente, se extrai dos seguintes normativos: Lei Estadual nº 6.763, 
de 26/12/1975, que contém a consolidação da Legislação Tributária do 
Estado de Minas Gerais; Lei Estadual nº 18.550, de 03/12/2009; Lei 
Estadual nº 13.449, de 10/01/2000; Lei Estadual nº 19.415, de 30/12/2010; 
Lei Estadual nº 19.978, de 28/12/2011; Lei Estadual nº 19.979, de 

3 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sen-
do este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

4 Art. 231 – O Estado, para fomentar o desenvolvimento econômico, observados 
os princípios da Constituição da República e os desta Constituição, estabelecerá e 
executará o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que será proposto pelo 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e aprovado em lei.

5 BOBBIO, Norberto. Dalla struttura alla funzione: nuovi studi di teoria del diritto. 
Bari: Editori Laterza, 2007, p. 13-14.
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28/12/2011; Lei Estadual nº 20.824, de 31/07/2013; Lei Estadual nº 
21.016, de 20/12/2013; e Lei Estadual nº 22.549, de 30/06/2017.

No plano infralegal, o Decreto nº 48.026, de 26 de agosto de 20206, 
dispõe sobre a celebração de Protocolo de Intenções entre o Estado de 
Minas Gerais e investidores privados.

Nos termos deste Decreto, o Protocolo de Intenções é conceituado 
como o instrumento jurídico por meio do qual o Estado de Minas 
Gerais, por intermédio de seus órgãos e entidades, em conjunto ou in-
dividualmente, e o investidor firmam compromissos para a promoção 
de investimentos no Estado (art. 1º, parágrafo único).

O procedimento de celebração de Protocolo de Intenções, observa-
das as formalidades exigidas, é orientado pelos critérios da simplicida-
de e da agilidade (art. 7º).

O investidor que pretenda firmar Protocolo de Intenções deverá pres-
tar ao Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI 
as informações necessárias à avaliação técnica de seu projeto de investi-
mento, cabendo ao Instituto negociar com o investidor e articular com os 
órgãos e as entidades da Administração Pública com vistas à celebração 
de Protocolo de Intenções (art. 8º). Trata-se o INDI de uma agência de pro-
moção de investimento e comércio exterior de Minas Gerais, tendo como 
missão desenvolver o ente federativo por meio da atração de investimen-
tos, apoio às empresas instaladas e promoção das exportações7.

Todo Protocolo de Intenções será assinado pelo Secretário de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, pelo Presidente do INDI, pelos repre-
sentantes legais dos órgãos e das entidades do Estado que tenham com-
promisso nele previsto e pelo representante legal do investidor, cabendo 
ao INDI o acompanhamento da execução dos compromissos previstos 
em Protocolo de Intenções, exceto os compromissos tributários, que fi-
cam sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda (art. 2º).

Todos os órgãos e as entidades da Administração Pública cuja com-
petência tenham relação com o projeto de investimento objeto de 
Protocolo de Intenções deverão contribuir no processo de negociação 
e poderão ter compromissos previstos no instrumento (art. 9º).

6 Disponível em: https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.
html?num=48026&ano=2020&tipo=DEC. Acesso em: 04 nov. 2020.

7 Disponível em: https://www.indi.mg.gov.br/o-indi/sobre-o-indi-2. Acesso em: 16 
out. 2020.
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Concluídas as negociações com o investidor, será elabora-
da minuta de Protocolo de Intenções, a qual deverá ser remetida à 
Advocacia-Geral do Estado, que elaborará manifestação para fins de 
análise jurídica (art. 10).

No que importa ao presente trabalho, os Protocolos de Intenções 
celebrados nos termos do Decreto nº 48.026, de 26 de agosto de 2020, 
poderão ou não ter contrapartida tributária, consistente na concessão 
de regime tributário especial. Na prática, trata-se da contrapartida mais 
adotada nestes instrumentos, por ser verdadeiro atrativo de novos in-
vestimentos no Estado.

A definição do regime tributário a ser previsto em Protocolo de 
Intenções caberá exclusivamente à Secretaria de Estado de Fazenda (art. 
4º). Se a contrapartida do Estado for exclusivamente tributária, pode-
rá ser firmado Protocolo de Intenções simplificado tributário, a partir 
de requerimento do contribuinte formulado diretamente à Secretaria 
de Estado de Fazenda. Neste caso, o Protocolo de Intenções simplifica-
do tributário será assinado pelo Secretário de Estado de Fazenda, pelo 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, pelo Presidente 
do INDI e pelo representante legal do contribuinte (art. 5º).

Ainda no plano infralegal, releva também ter conhecimento do Decreto 
Estadual nº 47.587, de 28 de dezembro de 2018, que regulamenta os efei-
tos tributários decorrentes do descumprimento de compromisso assumi-
do por contribuinte do ICMS em Protocolo de Intenções ou no respectivo 
termo aditivo firmados com o Estado, nas hipóteses em que o tratamento 
tributário preveja a concessão de crédito presumido do ICMS.

Adentrando no tema principal deste artigo, sobre os compromissos que 
costumam ser previstos nos Protocolos de Intenções, especial destaque 
deve ser dado aos tratamentos tributários especiais previstos em favor das 
empresas que pretendem se instalar no território estadual e, como con-
trapartida, se obrigam a atuar no desenvolvimento econômico do Estado, 
criando empregos, novos negócios, que, por sua vez, vão incrementar a 
geração de renda e até mesmo a ampliação das receitas estaduais.

Com efeito, uma das principais formas pelas quais se viabiliza o incenti-
vo econômico para uma empresa se instalar no território estadual se dá no 
âmbito tributário, com a inserção, na legislação tributária, da possibilidade 
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de concessão de regime especial, mediante a concessão de crédito presu-
mido, de redução de base de cálculo e de outros possíveis benefícios8.

Registra-se também que o tratamento tributário previsto nos 
Protocolos de Intenções encontra – e sempre deve encontrar – integral 
respaldo normativo na legislação tributária estadual, especialmente na 
Lei estadual nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no RICMS/2002, 
considerando o princípio da legalidade tributária, insculpido no art. 
150, inc. I9 e § 6º10, da Constituição da República de 1988.

Ademais, mister estrita observância do disposto na Lei Complementar 
Federal nº 160, de 07 de agosto de 2017, que dispõe sobre convênio 
que permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão 
dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, 
dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos 
em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 
155 da Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, 
incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, e no Convênio ICMS 

8 Neste ponto, esclareça-se que o “diferimento”, instrumento adotado com grande 
frequência em Protocolos de Intenções, não tem a natureza jurídica de benefício fiscal. 
Com efeito, conforme julgados prolatados no âmbito do Supremo Tribunal Federal 
e do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento que vem sendo adotado pelos 
Tribunais pátrios é o de que diferimento é uma substituição tributária para trás, con-
sistindo em mera técnica de tributação, não se confundindo com isenção, imunidade 
ou não-incidência, uma vez que a incidência resta efetivamente configurada, todavia, 
o pagamento é postergado. Nesse sentido: “Esta CORTE afasta, contudo, o conceito de 
diferimento dos de incentivos ou benefícios fiscais, descabendo a invocação dos arts. 1º e 2º 
da LC 24/1975, e, por consequência, ainda se cogitar de violação ao art. 155, § 2º, inciso 
XII, alínea “g”, da Constituição Federal, isto é, de atenção à exigência de prévia deliberação 
dos Estados e do Distrito Federal, com formalização de convênio (ADI 2.056, Rel. Min. 
GIMAR MENDES, Pleno, DJe de 17/8/2007; ADI 3.702, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe 
de 30/8/2011; ADI 4.481, Rel. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 19/5/2016) (ADI 3676, 
Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019”.

9 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar 
tributo sem lei que o estabeleça;

10 § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, 
só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que 
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo 
ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.
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nº 190, de 15 de dezembro de 2017, que veio regulamentar a referida 
Lei Complementar.

Assim, por meio dos Protocolos de Intenções, o Estado de Minas Gerais 
pode se comprometer – e usualmente assim o faz – a conceder tratamento 
tributário especial às empresas que pretendem se instalar em seu territó-
rio, sendo o crédito presumido o mais comum dos benefícios concedidos, 
além do diferimento que, conforme visto, não detém a natureza jurídi-
ca de benefício fiscal, mas de substituição tributária para trás, tendo por 
finalidade funcionar como um mecanismo de recolhimento criado para 
otimizar a arrecadação e, via de consequência, a fiscalização tributária.

Apresentadas as informações gerais sobre o Protocolo de Intenções 
e a contrapartida tributária nele prevista, questão sensível diz respeito 
à possibilidade de se assinar, em anos eleitorais, ajustes por meio dos 
quais o Estado de Minas Gerais se compromete a conceder regimes 
tributários especiais, consistentes, na maioria das vezes, em benefícios 
fiscais em favor de empresas.

2. SOBRE AS VEDAÇÕES À CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIOS FISCAIS EM ANO ELEITORAL

A vedação relativa à concessão de benefícios fiscais em ano eleitoral é 
tema que não se encontra facilmente em doutrinas especializadas ou em 
estudos eleitorais, haja vista a sua especificidade e a escassez jurispru-
dencial, o que nos leva a um cenário de verdadeira insegurança jurídica.

De uma maneira geral, o objeto do presente estudo se refere à inter-
pretação e aplicação do § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que tem a 
seguinte redação (destacamos):

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguin-
tes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre 
candidatos nos pleitos eleitorais:
(…)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gra-
tuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, 
exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no 
exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.11

11 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9504compilado.
htm>. Acesso em: 17 nov. 2020.



178 | Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado VOL.18 N.1 ANO 2021

Na leitura atenta do dispositivo acima, percebe-se que o núcleo da 
proibição se refere à distribuição voluntária e gratuita de bens, valores 
ou benefícios, ou seja, haverá a necessidade da gratuidade ou liberali-
dade dos bens, valores ou benefícios transferidos ou concedidos. Dessa 
forma, temos que “(…) a distribuição onerosa, em que há contrapresta-
ção por parte do destinatário dos bens ou serviços, não se enquadra na 
moldura da mencionada conduta (…)”12.

Ademais, revela-se necessário comprovar que a conduta questiona-
da afeta a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos 
eleitorais. De fato, sem que, no caso concreto, se vislumbre desequilí-
brio entre os candidatos na corrida eleitoral, não haveria que se falar 
em ofensa à lei eleitoral. Ora, o desiderato do art. 73, § 10, da Lei nº 
9.504/97 é justamente garantir a igualdade de oportunidades entre os 
candidatos, condenando o uso do aparelho estatal de modo a corrom-
per o eleitorado.

Sobre o assunto, a doutrina especializada exige que a conduta supos-
tamente ilegal atenda a requisitos mínimos de razoabilidade e propor-
cionalidade, a fim de possibilitar a violação do postulado legal. Nesse 
sentido, Marcos Ramayana13 defende que: “As condutas de mínima le-
sividade não podem ser consideradas para incidir as sanções impostas. 
Deve existir um grau de proporcionalidade ou razoabilidade no panorama 
da eleição. Não é suficiente a adequação formal da conduta ao postulado 
legal. Por fim, não é exigível que as condutas causem desequilíbrio nas 
eleições, mas que afetem a isonomia da campanha eleitoral”.

Não obstante estes entendimentos iniciais, certo é que o texto legal 
não é claro quanto ao alcance da vedação nele insculpida, ao ponto 
que, para uns, a norma teria como destinatários os agentes públicos 
de todas as esferas administrativas, ao passo que, para outros, a ve-
dação se restringiria à circunscrição do pleito. Nesse último sentido, 
o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás (TRE/GO) já se ma-
nifestou que:

(…) ao se interpretar de forma extensiva a questionada norma, 75% (se-
tenta e cinco por cento) do mandato do gestor público estaria enfaixado, 
isto é, nada poderia fazer no campo das políticas sociais. Não pode ter sido 

12 MEDEIROS, Marcilio Nunes. Legislação Eleitoral comentada e anotada. 2. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1318.

13 RAMAYANA, Marcos. Direito eleitoral. 15. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 
2016. p. 715.
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essa a intenção da norma. (…) De mais a mais, se o §10, do art. 73, for 
estendido a todas as esferas da Administração, os administradores teriam 
uma espécie de álibi para não inovarem em políticas sociais por três anos, 
deixando para lançá-los no cabo do terceiro ano de mandato com vistas 
à produção de todos os efeitos eleitoreiros às vésperas de sua campanha 
à reeleição ou à eleição de seu substituto. (TRE/GO. Consulta nº 37, clas-
se CTA nº 39404/2009, acórdão nº 010245, Juíza Rel.(a) ILMA VITÓRIO 
ROCHA, j. em 11.11.2008).

Buscando outorgar maior segurança jurídica para os gestores pú-
blicos estaduais, a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, por 
meio do Parecer nº 15.000, de 22 de março de 2010, fixou as seguintes 
orientações na interpretação deste dispositivo legal (art. 73, § 10, da 
Lei nº 9.504/1997) (destacamos):

a) devem ser suspensas a partir de 01 de janeiro de 2010, até o término do 
ano, toda a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios que não se 
enquadrem nas exceções legais da Lei 9.504/97, quais sejam, atendimento de 
situações de urgência e de calamidade pública ou para dar seqüência a pro-
gramas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício 
anterior” (Parecer 14.827, de 12.02.08; Nota Jurídica 1.796, de 17.10.08; 
Nota Jurídica 1.723, de 22.07.08; Nota Jurídica 1.794, de 15.10.08; Nota 
Jurídica 1.806, de 06.11.08; Nota Jurídica 1.874, de 09.03.09; Nota Jurídica 
1.754, de 22.08.08; Nota Jurídica 1.722, de 22.07.08);
b) fica vedado, em princípio, o ajustamento de convênio entre Estado e 
entidades privadas sem fins lucrativos, prevendo o repasse de bens, valo-
res e serviços para reverter para a população, já que o convênio é uma das 
formas jurídicas mais comuns por meio da qual o Estado repassa gratui-
tamente bens para associações privadas: por meio do convênio o Estado 
pode promover o repasse para entidades privadas assistenciais, sem fins 
lucrativos, para que estas realizem a distribuição de bens, recursos ou ser-
viços para pessoas carentes, dentro de programas sociais. Com isso, esse 
tipo de convênio com entidades assistenciais privadas estaria abrangido 
pela proibição do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, de modo que o Estado só 
pode repassar bens para associações privadas, a fim de que estas promo-
vam o auxílio ou ajuda para a população carente, no âmbito de programas 
sociais, se estes programas estiverem criados em lei e em execução em 
exercícios anteriores (Nota Jurídica 1.874, de 09.03.09);
c) deve ser tratada com atenção especial as hipóteses de convênio en-
tre o Estado e entidades privadas, quando o convênio preveja contra-
partida, pois mesmo em tais casos, quando, por exemplo, a contra-
partida do ente privado for muito reduzida, pode haver infringência 
ao art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, em razão de se configurar a situação 
como doação dissimulada sob a forma jurídica convênio (Nota Jurídica 
1.723, de 22.07.08);
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d) a interpretação do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, acrescido pela Lei 
11.300/06, no que diz respeito ao lapso temporal da vedação deve ser lite-
ral: proibida a distribuição gratuita de bens ou benefícios pela Administração 
Pública durante todo o ano eleitoral e não só até a data da eleição, como 
ocorre nas hipóteses de transferência voluntária prevista no art. 73, VI, “a”, 
da Lei 9.504/97 (Notas Jurídicas 1.247 e 1.248, ambas de 24.08.06; Nota 
Jurídica 1.806, de 06.11.08); Nota Jurídica 1.818, de 20.11.08);
e) durante a vedação prevista no art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, e mesmo 
após o encerramento do pleito eleitoral, mas ainda dentro do ano de elei-
ção, a Administração Pública Estadual não pode promover a distribuição 
gratuita de bens, ou seja, firmar, executar novos convênios, ou realizar 
novas transferências para entidades privadas sem fins lucrativos, ou aditar 
convênios, a não ser nas hipóteses excepcionais já previstas no citado art. 
73, § 10, da Lei 9.504/97, acrescido pela Lei 11.300/06, quais sejam, dar 
continuidade a programas sociais em andamento, previstos em lei e já em 
execução orçamentária em exercício anterior, ou para atender situações de 
urgência ou calamidade pública (Nota Jurídica 1.247, de 24.08.06);

Entretanto, cumpre salientar que o significado do termo “benefícios” 
não foi especificado ou aclarado pela norma, o que pode levar o in-
térprete a compreender tal vedação como a concessão de quaisquer 
benefícios, inclusive os fiscais/tributários.

Nessa toada, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral possuía entendi-
mento mais restritivo sobre o tema, vedando a concessão de benefício 
fiscal em ano eleitoral, bem como o encaminhamento do respectivo 
projeto de lei com esse desiderato, o qual restou sintetizado na ementa 
da seguinte Consulta:

“DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO - BENEFÍCIOS FISCAIS - ANO DAS ELEIÇÕES. 
A norma do § 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504/1997 é obstáculo a ter-se, 
no ano das eleições, o implemento de benefício fiscal referente à dívida ati-
va do Município bem como o encaminhamento à Câmara de Vereadores de 
projeto de lei, no aludido período, objetivando a previsão normativa vol-
tada a favorecer inadimplentes. (Consulta nº 153169, Acórdão, Relator(a) 
Min. Marco Aurélio, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 
207, Data 28/10/2011, Página 81)”

Por essa razão, no ano de 2013, a Advocacia-Geral do Estado de Minas 
Gerais emitiu a Nota Jurídica nº 3.653, de 24 de setembro de 2013, por 
meio da qual manifestou o entendimento de que, a partir do precedente 
do Tribunal Superior Eleitoral fixado na Consulta 153.169, “resta claro 
que em ano eleitoral, como é o caso de 2014, não pode o Estado de Minas 
Gerais conceder anistia ou benefício fiscal/tributário e nem mesmo enca-
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minhar projeto de lei neste sentido, sob pena de tal perspectiva configurar 
conduta vedada prevista no art. 73, §10, da Lei 9.504/97”.

Ocorre que, passados alguns anos, foi possível perceber uma flexibi-
lização ao entendimento firmado na Consulta TSE nº 153.169, confor-
me se verifica em acórdão exarado pelo Tribunal Superior Eleitoral no 
ano de 2015, em resposta à Consulta nº 36815, assim ementado:

CONSULTA. VEDAÇÃO. ART. 73, §10, DA LEI Nº 9.504/1997. LANÇAMENTO 
DE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS). MUNICÍPIOS. ANO DE 
ELEIÇÕES FEDERAIS E ESTADUAIS. A validade ou não de lançamento de 
Programa de Recuperação Fiscal (Refis) em face do disposto no art. 73, 
§10, da Lei nº 9.504/1997 deve ser apreciada com base no quadro fáti-
co-jurídico extraído do caso concreto. (TSE. Consulta nº 36815, acórdão 
de 03/03/2015, Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Rel. designado Min. 
GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, 
Tomo 65, Data 08/04/2015, Página 146.

Nesse cenário, a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, nova-
mente instada a se manifestar, emitiu o Parecer nº 15.669, de 25 de abril 
de 2016, do qual se extrai o entendimento de que “[d]e acordo com os 
critérios rígidos e em total desconsideração à realidade fática fixados pela 
Consulta TSE nº 153169, estaria peremptoriamente vedado até mesmo o 
encaminhamento das minutas de decreto com a finalidade de instituição de 
qualquer espécie de benefício fiscal em ano eleitoral”. Assim, entendeu tal 
postura como fruto de um legalismo estéril e de uma “cultura do não”, 
somando-se, de nossa parte, como distante da realidade administrativa.

Apesar de emitido em 2016, verifica-se que este Parecer estava, des-
de já, alinhado com a percepção geral de que o intérprete do direito 
deve sopesar a realidade fática e as dificuldades práticas para a tomada 
de decisões e ações na esfera pública. Foi justamente tendo isto em 
mente que o legislador decidiu, no ano de 2018, pela inclusão na Lei 
de Introdução às normas do Direito Brasileiro do art. 20, que prevê 
que “[n]as esferas administrativa, controladora e judicial, não se deci-
dirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas 
as consequências práticas da decisão”, e do art. 22, que preconiza que 
“[n]a interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados 
os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas 
públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”14.

14 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657com-
pilado.htm>. Acesso em: 18 nov. 2020.
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Na mesma linha, o Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou nes-
se sentido, enfatizando que “(…) a intervenção da Justiça Eleitoral há 
de se fazer com o devido cuidado no que concerne ao tema das condutas 
vedadas, a fim de não impor, sem prudencial critério, severas restrições ao 
administrador público”15.

Ainda no que toca à interpretação do § 10 do art. 73 da Lei nº 
9.504/1997, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência conso-
lidada no sentido de que as exceções somente podem ser interpretadas 
de maneira restritiva, sendo certo que as condutas vedadas por este dis-
positivo legal são exceções àquilo que é ordinariamente autorizado ao 
gestor fazer16.

Por outro lado, no contexto dos incentivos fiscais de ICMS, derivados de 
Convênios CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária) e, ainda, 
no âmbito dos Protocolos de Intenções celebrados no Estado de Minas 
Gerais, é possível observar uma evolução jurisprudencial do Colendo 
Tribunal Superior Eleitoral, a qual se encontra fundamentada, em grande 
parte, no caráter gracioso ou não do benefício concedido e na sua origem.

Daí porque, antes de analisar propriamente a vedação prevista no § 10 
do art. 73 da Lei nº 9.504/97 frente aos benefícios fiscais derivados de 
Convênios CONFAZ, cabe ao intérprete primeiro definir o que são benefí-
cios fiscais, uma vez que não se verifica na legislação a menção específica 
à palavra “benefício”, mas às expressões “incentivo”, “subsídio” “incenti-
vo fiscal”, “isenção”, “redução da base de cálculo” e outras assemelhadas. 
Além disso, é preciso esclarecer a sua origem e características para, por 
fim, tratar sobre a possibilidade de aplicação da referida vedação eleitoral.

3. SOBRE O CONCEITO DE BENEFÍCIO FISCAL

Na doutrina17, costuma-se equiparar as expressões benefícios fiscais 
e incentivos fiscais, ou, quando muito, utilizar o termo benefícios fis-
cais como um gênero, sendo que os incentivos fiscais e outras figuras 
desonerativas estariam na condição de espécies.

15 TSE. Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 2499, acórdão nº 
24989, de 31/05/2005, Rel. Min. CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS, Publicação: 
DJ – Diário de Justiça, Volume I, Tomo, Data: 26/08/2005.

16 RE nº 288640 AgR, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado 
em 06/12/2011.

17 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: teoria e prática. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2017, p. 297.
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Conforme conceito encontrado no portal eletrônico da Secretaria de 
Fazenda do Estado de São Paulo, o benefício fiscal pode ser conside-
rado como uma redução ou eliminação de ônus tributário nos termos 
da lei ou norma específica18. Ainda neste portal, citando o art. 14 da Lei 
Complementar nº 101/2000, os benefícios fiscais são caracterizados como: 
anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo.

Seja como for, o que realmente importa é dizer que os benefícios fis-
cais se situam no campo do direito financeiro, uma vez que represen-
tam um gasto ou dispêndio financeiro para o Poder Público e, por isso, 
devem obedecer aos critérios da Lei Complementar nº 101/2000, bem 
como da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 24/1975, no 
caso específico dos benefícios envolvendo o ICMS.

Para o assunto específico deste trabalho, interessa-nos descrever o arti-
go 150, § 6º, da Constituição Federal, o qual dispõe que: “Qualquer sub-
sídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá 
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que 
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente 
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g”.

Mais especificamente, para a concessão de incentivos fiscais no âm-
bito do ICMS, a Lei Complementar nº 24/1975 exige a concordância 
da unanimidade dos Estados da Federação, por meio da celebração de 
Convênios no âmbito do CONFAZ, nos termos do seu art. 2º, § 2º19.

4. SOBRE O CONSELHO NACIONAL DE 
POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ

O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ é um cole-
giado formado pelos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito 
Federal e presidido pelo Ministro da Economia, constituindo-se em 
um órgão vinculado à Secretaria Especial da Fazenda do Ministério 
da Economia, competindo-lhe, precipuamente, celebrar convê-
nios para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos 

18 Disponível em: <https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/
Beneficios-Fiscais-Concedidos.aspx>. Acesso em: 18 nov. 2020.

19 Art. 2º (…) § 2º - A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unâ-
nime dos Estados representados; a sua revogação total ou parcial dependerá de 
aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes.
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e benefícios fiscais e financeiros do Imposto sobre Operações rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

Nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei Complementar nº 24/1975, “[o]s 
convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em reuniões para as quais 
tenham sido convocados representantes de todos os Estados e do Distrito 
Federal, sob a presidência de representantes do Governo federal”20.

A Constituição Federal, no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, 
estabelece que “cabe à lei complementar: (….) g) regular a forma como, 
mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incenti-
vos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados”21.

Destarte, para a concessão de benefícios fiscais no ICMS é necessária 
a aprovação unânime de todos os representantes dos Estados e Distrito 
Federal presentes no âmbito do referido Conselho de Política Fazendária.

Isto demonstra que, em regra, a concessão do benefício fiscal no âm-
bito do ICMS não ocorre de maneira isolada, pois depende necessa-
riamente da participação de todos os entes da Federação, o que lhe 
confere a característica de ser universal, uma vez que ele é aprovado 
para ser aplicado a todos os entes federados.

Corroborando o exposto, o art. 7º da Lei Complementar nº 24/75 
dispõe que “[o]s convênios ratificados obrigam todas as Unidades da 
Federação inclusive as que, regularmente convocadas, não se tenham feito 
representar na reunião”22.

De outro lado, mesmo no caso dos benefícios fiscais concedidos uni-
lateralmente, ao arrepio do art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da 
Constituição Federal, a Lei Complementar Federal nº 160 de 2017, 
regulamentada no âmbito do CONFAZ pelo Convênio nº 190/2017, 
permitiu expressamente a convalidação e a reinstituição de benefícios 
fiscais antes tidos como irregulares, nos prazos e nas condições especi-
ficados no referido convênio, o qual, por sinal, alcança também todos 
os Estados e Distrito Federal.

20 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp24.htm>. 
Acesso em: 18 nov. 2020.

21 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 18 nov. 2020.

22 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp24.htm>. 
Acesso em: 18 nov. 2020.
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Assim, é possível dizer que todos os benefícios fiscais previstos em 
Protocolos de Intenções possuem hoje fundamento nos Convênios 
CONFAZ, seja diretamente, em Convênios específicos, seja indireta-
mente, no Convênio ICMS nº 190/2017, que, repita-se, autorizou a 
convalidação e a reinstituição de benefícios fiscais antes tidos como 
irregulares, nos prazos e condições especificados.

No Parecer nº 15.669, de 25 de abril de 2016, da Consultoria 
Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, tratou-se da possibilidade de 
encaminhamento de minuta de decreto que concedia “isenção de ICMS 
nas operações com produtos nacionais e estrangeiros destinados aos jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos, bem como a prorrogação da isenção do ICMS 
na saída, em operação interna e interestadual, de ovinos e caprinos vivos”, 
cabendo a transcrição das suas conclusões:

Já no tocante à segunda situação, salientamos inexistir na doutrina e na 
jurisprudência lições que versem especificamente sobre a Lei Eleitoral e 
os benefícios fiscais instituídos no âmbito do CONFAZ, o que diminui a 
margem de certeza da atuação do gestor. Contudo, existem argumentos 
jurídicos aptos a justificar que a conduta não infringe o disposto no §10 do 
artigo 73 da Lei 9.504/73. Na linha do entendimento mais arrojado sobre 
a temática - que sublinha a necessidade de apreciação com base no quadro 
fático-jurídico concreto para que se possa aferir a violação à Lei Eleitoral, 
que nega a presunção jure et jure das condutas vedadas, que as submete 
ao princípio da tipicidade e da legalidade estrita e que exige restar compro-
vado o desequilíbrio [d]a igualdade de oportunidade entre os candidatos 
- a PGFN redigiu o Parecer PGFN/CAT nº 110/2014. Transcrevemos alguns 
trechos cruciais para o deslinde da controvérsia:
“Por fim, resta a análise dos convênios firmados no âmbito do Conselho 
Nacional de Política Fazendária. O CONFAZ é o colegiado previsto pela Lei 
Complementar nº 24 de 7 de janeiro de 1975, que é presidido pelo Governo 
Federal e tem por função celebrar convênios para concessão ou revogação de 
benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS por parte das unidades federa-
das. […] [O] poder decisório é unicamente dos Estados e do Distrito 
Federal e somente por unanimidade. Encontram-se presentes os secretá-
rios de fazenda de todo os Estados. Encontram-se presentes os secretários 
de fazenda de todos os Estados do país e do Distrito Federal, representando 
todas as vertentes partidárias, e com finalidade de se conceder tratamento 
harmônico para todos os contribuintes do ICMS. Entendemos que os 
benefícios fiscais promovidos pelos convênios firmados pelo CONFAZ 
se distanciam da hipótese vislumbrada pelo TSE. Principalmente por-
que se trata de previsão constitucional, uma vez que a própria Carta Magna 
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traz seu funcionamento e atribuição como forma de concessão de isenções, 
incentivos e benefícios fiscais do ICMS. Em outro aspecto, é possível perce-
ber que por se tratar de medida que somente produzirá efeitos se aprovada 
por todos os Estados da federação e pelo Distrito Federal, qualquer forma 
de interferir no resultado das eleições seria barrada no âmbito do próprio 
Conselho. Dessa forma, não seria o caso de aplicação do art. 73 da Lei 
9.504 de 1997, por ausência do pressuposto de afetar a igualdade de 
oportunidades entre os candidatos nos pleitos.

Portanto, considerando que os convênios celebrados no âmbito 
do CONFAZ o poder de decisão é dos Estados e do Distrito Federal, 
aprovados somente por unanimidade, o eventual benefício fiscal pre-
visto não interfere no resultado das eleições, funcionando o próprio 
Conselho como órgão garantidor da observância do atendimento às 
vedações da legislação eleitoral.

Destarte, na linha do entendimento externalizado pelo órgão de con-
sultoria jurídica do Estado de Minas Gerais, conclui-se que, ao menos 
no que toca aos benefícios fiscais concedidos no âmbito dos Convênios 
CONFAZ – e, relembre-se, todos os benefícios fiscais previstos em 
Protocolos de Intenções estão previstos em Convênios CONFAZ –, não há 
que se falar em conduta tendente a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais, por ausência desse pressuposto.

5. SOBRE A APLICABILIDADE DAS VEDAÇÕES À 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS EM ANO 
ELEITORAL AOS PROTOCOLOS DE INTENÇÕES

Neste cenário, como já definido acima, os Protocolos de Intenções 
constituem um instrumento jurídico por meio do qual benefícios fis-
cais do ICMS são concedidos, conforme art. 1º do Decreto Estadual nº 
48.026, de 26/08/202023.

Sobre esse aspecto, é importante salientar que, nos Protocolos de 
Intenções, a concessão de benefícios fiscais por parte do Estado de 

23 Art. 1º – Este decreto dispõe sobre a celebração de protocolo de intenções entre 
o Estado de Minas Gerais e investidor.

Parágrafo único - Para fins deste decreto, entende-se por protocolo de intenções o 
instrumento jurídico por meio do qual o Estado de Minas Gerais por intermédio 
de seus órgãos e entidades, em conjunto ou individualmente, firmam compromis-
so com investidor para a promoção de investimento no Estado. Disponível em: 
<https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DE-
C&num=48026&comp=&ano=2020>. Acesso em: 18 nov. 2020.
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Minas Gerais depende do cumprimento, pelo investidor, da implemen-
tação efetiva de investimentos, previsão de faturamento e arrecadação 
e geração de empregos.

Ou seja, percebe-se, de antemão, que os benefícios fiscais concedi-
dos no bojo de um Protocolo de Intenções não possuem o caráter de 
gratuidade ou de mera liberalidade como se imaginaria em uma leitura 
descontextualizada destes benefícios, eis que se exigem diversas con-
trapartidas do investidor, a depender do caso concreto.

Prova disso é que, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o Decreto 
Estadual nº 47.58724, de 28 de dezembro de 2018, estabelece sanções ao 
investidor que descumpre os compromissos firmados e expressos em 
metas quantificáveis, sendo que, neste caso, serão exigidos os tributos 
que foram dispensados, de maneira proporcional ao benefício auferido.

Por essa razão, como conclusão inarredável, estaria descaracterizado 
o requisito de gratuidade para se aferir à vedação disciplinada no § 10 
do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

Esta circunstância foi muito bem percebida pelo Colendo Tribunal 
Superior Eleitoral no âmbito do julgamento do Recurso Ordinário nº 
1718-21.2014.6.15.000025, destacando-se, do seu inteiro teor, o se-
guinte trecho em que se percebe uma mudança ou uma evolução de 
sua jurisprudência para se analisar o caso concreto em suas especifici-
dades, merecendo o nosso destaque (destacamos):

(…) o entendimento consignado na. Cta. 1531-6.9.2010.6.00.0000/DF 
- em ano de eleição, é vedado ao gestor instituir benefícios fiscais refe-
rentes à dívida ativa OU encaminhar projeto de Lei com essa finalidade 
para favorecer inadimplentes foi superado pelas conclusões oriundas do 
julgamento da Cta 0000368-15.2014.6.00.0000/DE, segundo o qual a vali-
dade ou não de lançamento de Programa ide Recuperação Fiscal (REFIS), em 

24 Art. 4º - O descumprimento de condições expressas em metas quantificáveis 
ou em atos e procedimentos especiais caracteriza o descumprimento do protoco-
lo de intenções no respectivo exercício, com a exigência dos tributos dispensados 
pelo tratamento tributário relativo ao crédito presumido e dos acréscimos legais, 
proporcionalmente às metas, aos atos e aos procedimentos descumpridos, ainda 
que o contribuinte tenha cumprido o respectivo regime especial. Disponível em: 
<https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DE-
C&num=47587&comp=&ano=2018>. Acesso em: 18 nov. 2020.

25 TSE, Recurso Ordinário nº 171821, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 126, Data 
28/06/2018, Página 29-32.
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face do disposto no art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, deve ser apreciada com 
base no quadro fático-jurídico extraído do caso concreto (Cta 368-15IDF, 
Rel. designado Min. GILMAR MENDES, DJe de 8.4.2015). Neste contexto, a 
renúncia de créditos tributários relativos ao IPVA e a taxas do DETRAN no ano 
de 2014, concedida pela MP 215/2013, convertida na Lei 10.312/2014, alte-
rada pela MP 226/2014, não se subsume no conceito de distribuição gratuita 
exigido para caracterizar a conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, 
que veda a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da 
Administração Pública no ano em que se realizar eleição.

Destarte, a par das razões acima, o que se percebe é que o próprio 
TSE sinaliza claramente a superação – overruling – do precedente ini-
cial invocado inicialmente (Consulta nº 153.169), no sentido de que a 
análise da vedação eleitoral prevista no § 10 do art. 70 da Lei 9.504/97 
deve ser aferida com base no caso concreto, sem a utilização de pre-
sunções ou ideias apriorísticas, as quais ofenderiam, em última análise, 
os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como bem esclarece o processualista Fredie Didier Jr.26: “o Overruling é 
a técnica através da qual um precedente perde a sua força vinculante e é substi-
tuído (overruled) por outro precedente. O próprio tribunal que firmou o prece-
dente pode abandoná-lo em julgamento futuro, caracterizando o overruling”.

No mesmo sentido das conclusões do Recurso Ordinário nº 
1718-21.2014.6.15.0000, citamos o Recurso Especial Eleitoral nº 5619, 
Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE – Diário de 
justiça eletrônico, Data 19/08/2020 e o REsp nº 555-47/PA, rel. Min. João 
Otávio de Noronha, julgado em 4.8.2015, DJe de 21.10.2015, ambos 
com a seguinte conclusão: “Nos termos da jurisprudência do TSE, excluída 
a gratuidade do benefício, elemento normativo da conduta, afasta-se a ocor-
rência da conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997”.

Como se não bastasse e conforme já visto, no que toca os benefícios 
fiscais concedidos no âmbito dos Convênios CONFAZ – reitera-se que 
todos os benefícios fiscais previstos em Protocolos de Intenções estão 
previstos em Convênios CONFAZ –, não há que se falar em conduta 
tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 
pleitos eleitorais, por ausência desse pressuposto.

Por todas essas razões, conclui-se que os benefícios fiscais previstos 
em Protocolos de Intenções celebrados pelo Estado de Minas Gerais nos 

26 DIDIER JR., Fredie; e outros. Curso de direito processual civil: teoria da prova, 
direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e tutela 
provisória. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 507-508.
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termos do Decreto Estadual nº 48.026, de 26 de agosto de 2020, não 
ofendem a igualdade entre os candidatos e, portanto, não se subsumem 
nas vedações tratadas no § 10 do art. 73 da Lei Federal nº 9.504/1997.

6. CONCLUSÃO

Considerando a relevância da celebração de Protocolos de Intenções 
para o fomento da atividade econômica dos entes estatais, a evolução ju-
risprudencial do Tribunal Superior Eleitoral, as manifestações exaradas 
pelo órgão de consultoria jurídica do Estado de Minas Gerais e as pecu-
liaridades na concessão de benefícios fiscais por meio deste instrumen-
to – em especial, eles não possuem o caráter de gratuidade ou de mera 
liberalidade e, ainda, estão todos eles, direta ou indiretamente, previstos 
em Convênios celebrados no âmbito do CONFAZ –, não se vislumbram 
impeditivos à assinatura destes ajustes em anos eleitorais, por não restar 
caracterizada a vedação prevista no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
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